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Düzenlenen Kenenin Taşıdığı Hastalıklarla İlgili Bilgi Tutanağı
Düzenlenen Tarih: Şubat 2007
Esaslar
Keneler küçük ve gözle görülmesi güç olup Ormanlarda odunların altında, orman kenarlarında,
çalılık yerlerde yaşarlar. Memeli hayvanların kanlarını emerek beslenirler. Bazen yollarını şaşırıp
insanların üstünede konabiliyorlar.Diğer böceklerin mesela Arı, Sivrisineğin tersine kenelerin
ısırması acı vermez. Çoğunlukla Keneyi kanı emdikten sonra farkedersiniz. Çünkü böylelikle
çapı birkaç milimetre daha büyür. Bu yeme zamanı genellikle birkaç gün devam eder.
Keneler ne yazıkki çeşitli hastalıklar taşıyabilirler. Şu anda bizim bölgemizde iki tanesi (bu
hastalıklardan) tanınmaktadır.

1. Yaz Başı Menenjiti- Enzephalitis (FSME)- Kene Beyin İltihaplanması (Bu cümle
aşağıdaki özettede kullanılmıştır)
Dilimize çevirisi Beyin yada Beyinzarı iltihaplanmasıdır. Daha çok yaz başlangıcında ortaya
çıktığı içinde bu mevsimle (yani yaz baslangıcı menejiti) diye adlandırılmıştır.
Bu

hastalık

Kenelerin

tükürüklerinde

bulunan

virüslerle

insan

vücuduna

ulaşmaktadır.Hastalığın belirtileri başağrısı, ışığa karşı çekingenlik ve belki felç olarak kendini
göstermektedir.Bereket versinki Felç yada diğer kalıcı hasarlar yetişkinlerin tersine
çocuklarda daha seyrektir.
Kenelerin hepsi bu hastalığı taşımazlar.Schaffhausen Eyaletinde ki kenelerin % 5`inde bu
hastalığa rastlanmaktadır.Schaffhausen Eyaletinde bize bildirilen sayı geçtiğimiz senelerde
bir ile beş arasında idi.
Sevindirici olan bu hastalığa karşı bir aşının mevcut olmasıdır.Bu aşının eksiksiz koruması
için 3 defa yaptırılması gerekmektedir: İlk iki aşı bir ay içinde sonuncu aşıda bir sene sonra
yaptırılmalıdır.Aşı tazelemeye gerek yoktur. Bu aşıyı yaz başlangıcı menejiti (FSME) görülen
Eyaletlerde oturan herkese tavsiye ederiz.Buda Schaffhausen Eyaletinde oturanlarıda
kapsamaktadır.

2. Lyme Borreliose.
Bu hastalığa Borellium diye adlandırılan bir Bakteri yol açtığından ve ilk kez Amerikada Lyme
denilen yerde ortaya çıktığı için bu isim verilmiştir.
Bu hastalık kendisini yuvarlak kırmızı lekeler ve şişmeler olarak kenenin ısırmasından bir kaç
gün sonra göstermektedir.Kene çoğunlukla ortalarda değildir artık. Kırmızı lekeler hiçbir
önlem almaya gerek kalmadan kaybolurlar ama Bakteriler vücutta kalırlar. Ve yıllar geçtikçe
eklem ağrısı ve başka şikayetlerle kendini gösterir. Bu kızarıklıklar Antibiyotik ile tedavi edilirki
daha geç aşamada görülebilecek olan şikayetler ortaya çıkmasın.

Kenelerin Bulaştırabileceği Hastalıklara Karşı Muhtemel Önlemler
1. Kene Isırmalarından Sakınmak.
Kapalı Elbiseler. Bu önlemi almak Bahar ve Yaz aylarında güç oldugu gibi çocuklara karşıda adil
sayılmaz. Buna nazaran Orman ve Ormana yakın Bölgeler en yakın dinlenme yerleri olarak
kullanılmaya devam edilmelidir.

2. Kenenin Emme Zamanını Kısaltma
Ormandan geldikten sonra bütün vücutta Kene olup olmadığına bakılmalıdır.Keneler genelde
dirseklere, koltuk altlarına, kasıklara ve saç uçlarına yerleşirler. Hastalığın taşınması veya
vücuda aktarılması Kenenin emme zamanı ile bağlantılıdır. Eğer emme süresi 8 saatten az
sürdü ise hastalık büyük ihtimalle bulaşmaz. Keneler hiç sorunsuz bir cımbız ile çekilip
alınabilir.Normal bir durumda cep bıçağınıza (çakınıza) bağlı olan cımbız yeterli gelmekted
3. Yaz Başı Menenjitine-Enzephalitis Karşı Aşı
Bu aşı İsviçre Aşı Komisyonu tarafından Eyalette yaşayan herkese 6 yaşından itibaren tavsiye
edilmektedir. Aşılar Ev Doktorunuz tarafından yapılır. Ve bunu karşılamakta Sigortaların ödevleri
içindedir.

Özet olarak:
•

Keneler hastalık taşıyabilirler.Bu hastalıklar çok seyrek görülür.Alınması gereken en önemli
Önlem ise Ormandan geldikten sonra Kenelerden arınmaktır. Beyin iltihaplanmasına
(Menejit) karşı.aşı yaptırılması tavsiye olunur.

•

Bunlara rağmen Orman ve Ormana yakın Bölgelerse kullanılmaya devam edilmelidir
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